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  ایران رادیاتوررادیاتور پنلی  کاتالوگ

خورشیدی فعالیت خود را شروع کرد و در ابتددای راه   50در اواخر دهه  ایران رادیاتور شرکت خوشنام ایرانی

به تولید رادیاتور آلومینیومی پرداخت. کیفیت مناسب تولیدات شرکت و متریال های مرغوب اسدتفاده شدده   

نتخاب در رادیاتور موجب شد تا ایران رادیاتور به عنوان اولین دارنده استاندارد رادیاتور آلومینیومی در ایران ا

 .گردد

مدیران کارخانه ایران رادیاتور با داشتن چشم اندازی روشن و طوالنی برای محصوالت خود تصدییم گرفتندد   

  .به شهر دیگری مانند رشت نقل مکان کنند و خط تولید خود را گسترش نیایند

 شد. رادیاتورهای ایران رادیاتور تحت نظارت استانداردهایخورشیدی تولید  90در اوایل دهه  رادیاتور پنلی

ISO 9001-2000 بده صدورت دو کنوکتدور و در سدایزهای       رادیاتور پنلی ایران رادیاتور .قرار گرفته است

 .سانتی متری عرضه می شود 180سانت الی  60متفاوت از 

از نوع پدره   رادیاتور خانگی و یا صنعتی،این شرکت محصوالتی مانند پکیج از نوع دیواری و یا زمینی، مشعل 

کاالهای تولیدی این  ای، پنلی، حوله خشک کن و لوله های تلفیقی تولید می نیاید. باید خاطر نشان کرد که

 .کشور از قبیل اسپانیا، ایتالیا، آلیان، روسیه و ... صادر می شود 30شرکت به 

 کرد:زیر اشاره  ایران رادیانور می توان به موارد مزایای رادیاتور پنلیاز 

 قییت مناسب
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از دالیل اصلی فروش باالی رادیاتور پنلی نسبت به مدل های دیگر، قییت مناسب رادیاتور پنلی اسدت. ایدن   

 .است فوالد قییت بودن پایین دلیل به رمناسب بودن قییت رادیاتور پنلی ایران رادیاتو

 سازگاری با پکیج

 بده . اسدت  زمانی که پکیج جایگزین موتورخانه شد رادیاتور پنلی فوالدی نیز انتخاب مناسب تری برای پکیج

 نیی هیدروژن گاز تولید به منجر آلومینیومی رادیاتور مانند و دارد هیخوانی پکیج مس با فوالد که دلیل این

 .نیاز پیدا کند کیتری هواگیری به رادیاتور که شود می باعث پکیج با سازگاری. شود

 ماندگاری پوشش رنگی

و  الکترواستاتیکی روش از پانلی رادیاتور برای دوام و ماندگاری پوشش رنگی روی سطح رادیاتورها الخصوص

ت باال قرارداده می شوند. به هیین سبب اپوکسی استفاده می شود و به سرعت در کوره های صنعتی با حرار

 .رادیاتورهای مذکور پرداخت و رنگ آمیزی خوبی دارند

 زیبایی به سبب یکپارچه بودن

هیواره چیدمان وسایل در منازل طبق اصول استاندارد و رعایت الیان های زیبایی انجام می پذیرد. رادیداتور  

عی کرده اند جنبه زیبدایی را در نظدر بگیرندد. صدفحه     پنلی از این قاعده مستثنی نیست و در طراحی آن س

 .تخت رادیاتور پنلی فوالدی در مقایسه با رادیاتور پره ای از زیبایی بیشتری برخوردار است

 عدم نیاز به هواگیری مداوم
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 به دلیل هیخوانی فوالد مورد استفاده در رادیاتور پنلی با مس داخل پکیج، نیاز به هواگیری به دفعدات زیداد  

 .ندارد
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 سفید رنگ پنل

 ,cm 180تا  60از  ابعاد. عرض

 یک طرف نصب جهات نصب

 ایران رادیاتور برند محصول

 سال 10 مدت گارانت  

 ایران کشور صاحب برند

کت  ایران رادیاتور تحت ضمانت شر

    

 کیل. استاندارد کسب کردهمشخصات  
IMS, ISO 14001, ISO 9001, OHSAS 18001,  استاندارد

CE میل ایران ,اروپا 

  

 ایران کشور سازنده

 cm 10 مشخصات پنل.عمق

 CM 40 مشخصات پنل.ارتفاع

  

 2 تعداد کونوکتور

 pkkp22 تیپ

 cm 35 ) مرکز لوله ورودی تا خروجی (آکس 
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به  تاسیسات دات کامبرای دانلود کاتالوگ سایر محصوالت و مقایسه با سایر محصوالت به وبسایت 

تا انتخاب  تاسیسات دات کاممراجعه کنید. مشاورین شیا در  ttps://Tasisat.comhآدرس 

 بهترین محصول با بهترین شرایط در کنار شیا هستند.
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